
A’la Carte Meny 

Rödbetor Chevré 
Varma rödbetor med honung och valnötter 

58 KR 

Chevré Chaud med rödbetor 
Varm Chevré på bröd med rödbetor, honung, valnötter, 
lufttorkad skinka, ruccola, spenat 

75 KR 

Mozzarella Caprese 
Tomatsallad med mozzarella, basilika och olivolja 

63 KR 

Klassisk Fransk löksoppa 
Toppad med ostgratinerat bröd 

65 KR 

Vitlöksbröd 
Pizzabröd med vitlöksolja och ost 

35 KR 

Förrätter 

Vegetariska rätter 
Vegetarisk pyttipanna 
Baserad på quorn och tofu med stekt ägg och rödbetor 

99 KR 

Vegetarisk pasta med plantfärssås 
Spagetti med vegansk plantfärssås (baserad på soya) 

99 KR 

Vegetarisk oumphburgare med  
Briochebröd, pulled oumph med valnötsröra, sallad, tomat, 
saltgurka, pommes och bearnaise. 

118 KR 

Vegetarisk plankstek med oumph 
Pulled oumph, duchess, grillad tomat, färska wokgrönsaker 
(på zuccini, morötter och purjolök), friterade lökringar och 
bearnaisesås 

154 KR 



Veganska rätter 
Rödbetsburgare (Laktosfri) 
Gerts burgare på rödbeta, soyafärs och svarta bönor i vårt 
egna hamburgarbröd med valnötsröra, spenat, tomat, 
saltgurka med pommes frites och vegansk bearnaise 

115 KR  

Vegansk burgare med oumph 
Briochebröd, pulled oumph med valnötsröra, sallad, 
tomat, saltgurka, pommes och vegansk bearnaise. 

118 KR 

Vegansk plankstek med oumph 
Pulled oumph, duchess, grillad tomat, färska 
wokgrönsaker (på zuccini, morötter och purjolök), 
friterade lökringar och vegansk bearnaisesås 

158 KR 

Pastarätter 
Spagetti Bolognese (Laktosfri) 
Spagetti med köttfärssås 

129 KR 

Spagetti Carbonara (Laktosfri) 
Spagetti med carbonara med en rå äggula på toppen 

129 KR 

Penne Al Pesto (Laktosfri) 
Pennepasta med fläskfilébitar i krämig sås med grädde, 
pesto, soltorkad tomat och vitlök 

139 KR 

Penne med Lax (Laktosfri) 
Pennepasta med varmrökt lax, spenat, vitvin, grädde, charlottenlök 
och färsk chili. 

148 KR 



Äkta Wienerschnitzel (Laktosfri) 
Bankad och dubbelpanerad wienerschnitzel på färskt 
kalvinnanlår som serveras med stekt potatis, skysås och 
garnityr(citronskiva med kapris och ansjovis) 

174 KR 

Pepparstek 
Pepparrullad oxrygg som steks och serveras med en 
grönpepparsås och tjocka restaurang pommes frites 

165 KR 

Plankstek fläskfilé 
Fläskfilé på planka, serveras med duchess, grillad tomat, 
färska wokgrönsaker (på zuccini, morötter och purjolök), 
friterade lökringar och vår egen bearnaisesås. 

149 KR 

Plankstek Oxrygg 
Oxrygg på planka, serveras med duchess, grillad tomat, 
färska wokgrönsaker (på zuccini, morötter och purjolök), 
friterade lökringar och vår egen bearnaisesås. 

179 KR 

Kalvköttbullar 
Handrullade köttbullar på färsk kalvfärs serveras med 
kokt potatis, krämig gräddsås och lingon 

112 KR 

Ägg & Bacon (Laktosfri) 
Stekt ägg och bacon med stekt potatis och rödbetor. 

98 KR 

Husets egen pyttipanna (Normal) (Laktosfri) 
Handskuren pyttipanna serveras med ett stekt ägg och 
rödbetor. 

87 KR 

Husets egen pyttipanna (Stor) (Laktosfri) 
Handskuren pyttipanna serveras med två stekta ägg och 
rödbetor. 

102 KR 

Kötträtter 

Fiskrätter 
Fish N Chips 
Tempurainbakad torsk med pommes och remuladesås 

147 KR 

Halstrad lax (Laktosfri) 
Halstrad laxfilé med kokt potatis, hollandaise och citron 

157 KR 

Laxplanka 
Laxfilé på planka, serveras med duchess, grillad tomat, 
färska wokgrönsaker (på zuccini, morötter och purjolök), 
friterade lökringar och vår egen hollandaisesås. 

165 KR 



Janis  
Briochebröd, 150g kalvfärs, majonaisedressing, 
isbergssallad, tomat, cheddarost och inlagd gurka serveras 
med pommes och bearnaisedip 

108 KR 

Jimmis mango 
Briochebröd, 150g kalvfärs, mangodressing, cheedarost, 
ruccola och rödlök serveras med pommes och bearnaisedip 

116 KR 

Who  (Laktosfri)  
Briochebröd, 150g dijonstruken kalvfärs, tryffelmajo, 
isbergssallad, tomat, karamelliserad lök serveras med 
pommes och bearnaisedip. 

139 KR 

Black Sabbath  
Briochebröd, 150g kalvfärs, chipottledressing, 
isbergssallad, tomat, jalapeno, peppperjackost och rödlök 
serveras med pommes och bearnaisedip. 

128 KR 

Pedalen  (Laktosfri) 
Briochebröd, 150g kalvfärs, stekt tomat, bacon, stekt ägg 
och karamelliserad lök serveras med pommes och 
bearnaisedip. 

134 KR 

The Boss  
Briochebröd, 150g kalvfärs smaksatt med 
worcestershiresås, hamburgerdressing, isbergssallad, 
tomat och saltgurka serveras med pommes, bearnaisedip. 

135 KR 

Slash Smash  
Briochebröd, 150g kalvfärs, green onion dressing, 
cheddarost, isbergssallad, tomat, saltgurka, lökringar 
serveras med pommes och bearnaisedip. 

137 KR 

The Clash Hot Smash  
Briochebröd, 150g kalvfärs, chipottle dressing, 
isbergssallad, tomat, pepperjackost, jalapeno och chili 
cheese nuggets serveras med pommes och bearnaisedip. 

143 KR 

Metalica  
Briochebröd, 150g kalvfärs, bacon, buffalosås, 
blåmögelostdressing, isbergssallad, tomat och rödlök 
serveras med pommes och bearnaisedip. 

137 KR 

Gasolin Butter  
Briochebröd, 150g kalvfärs, pickles, rödlök, saltgurka, 
cheddarost och en klick smör serveras med pommes och 
bearnaisedip. 

137 KR 

Iron maiden 
Briochebröd, 150g kalvfärs, pepperjackost, cherrypepper, 
chipottledressing, isbergssallad och rödlök serveras med 
pommes och bearnaisedip. 

127 KR 

Pink Floyd 
Briochebröd, 150g kalvfärs, isbergssallad, 
hamburgerdressing, pepperjackost, saltgurka, och rödlök 
serveras med pommes och bearnaisedip. 

132 KR 

Hamburgare 
Alla våra burgare kan fås med dubbel kött för 30 KR extra 



Gerts chokladtryffel 
Gerts egna fyllda chokladtryffel (fråga vilka smaker som 
finns för dagen)  

12 KR 

Glass med chokladtryfflar 
Välj mellan en kula vaniljglass eller Gerts egna dajmglass 
med två stycken fyllda chokladtryfflar (fråga vilka smaker 
som finns för dagen) 

29 KR 

Cheescake 
Cheescake är ju något av det godaste som finns att äta till 
efterrätt. Här har du vår krämiga och glansiga cheescake. 

35 KR 

Glass med kex 
Tre kulor vaniljglass eller Gerts egna dajmlass med grädde, 
chokladsås och kex 

49 KR 

Desserter 

Hamburgare  
Briochebröd, 100g kalvfärs, majodressing, cheedarost och 

54 KR 

Köttbullar  
Handrullade köttbullar på färsk kalvfärs serveras med 
kokt potatis, krämig gräddsås och lingon 

59 KR 

Pasta Bolognese 
Spagetti med köttfärssås 

58 KR 

Barnrätter 
Serveras upp till 12 år 


